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EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS GYVŪNŲ (IŠSKYRUS PAUKŠČIŲ) RŪŠIŲ, KURIŲ 
APSAUGAI BŪTINA STEIGTI TERITORIJAS, MONITORINGO 2014 MET Ų PLANAS 

 
Įgyvendinami Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-
2017 metų programos uždaviniai: 

13.2. Atlikti Europos Bendrijos svarbos rūšių, kurių apsaugai 
būtina steigti teritorijas (išskyrus paukščių), monitoringą 

Eil. 
Nr. 

Rūšis Monitoringo vietos pavadinimas 
Stebimi parametrai ir 
matavimo vienetai 

Stebėjimų 
dažnumas 

Atsakingas 
vykdytojas 

1. Didysis 
auksinukas 

Biržų giria Stebėtų skraidančių 
individų skaičius, 
(vnt.); buveinės 
savybių išsaugojimo 
laipsnis 

2 kartus 
per metus 

Valstybinė 
saugomų 
teritorijų 
tarnyba prie 
Aplinkos 
ministerijos 

Dukstynos miškas 
Gražutės regioninis parkas 
Kintų pievos ir miškai 
Labūnavos miškas 
Pagramančio regioninis parkas 
Siesarties upė ir jos slėnis 
Spenglos upė ir jos slėnis  
Svirplinės pelkė 
Šimšų miškas 
Škilietų ežerų apylinkės 
Šventosios upės slėnio pievos 
Taujėnų-Užulėnio miškai 
Verknės vidurupis 
Viešvilės aukštupio pelkynas 
Viliuk ų miškas 
Adutiškio pelkė 
Akies ežeras ir jo apyežerės 
Apušio ežeras ir jo apyežerės 
Armenos atodangos 
Aukštaitijos nacionalinis parkas 
Babtų-Varluvos miškai 
Būdos - Pravieniškių miškai 
Dainavos giria 
Dusetų giria 
Gaujos upės slėnis 
Gringalių miškas 
Kretuono ežeras ir jo apylinkės 
Kuršių nerija 
Labanoro regioninis parkas 
Merkio upė 
Meškų pievos 
Metelių regioninis parkas 
Rėkyvos pelkė 
Ringovės miškai 
Skapagirio miškas  
Solio ežeras ir jo apyežerės 
Suktiškių miško dalis 
Šaltuonos upės slėnis 
Šešuvies upė žemiau Pašešuvio 
Šimonių giria 
Šveicarijos miškas 
Tadarinės ir Vištygirio miškai 
Ūlos upė žemiau Rudnios 
Veiviržo ir Šalpės upės 
Veiviržo upės slėnis 
Virbalgirio miškas 
Zalvės upės slėnis  



Eil. 
Nr. 

Rūšis Monitoringo vietos pavadinimas 
Stebimi parametrai ir 
matavimo vienetai 

Stebėjimų 
dažnumas 

Atsakingas 
vykdytojas 

  

Žagarės ozas    
Žalioji giria 
Žaliosios pievos 
Žemaitijos nacionalinis parkas 
Žuvinto ežeras ir Buktos miškas 

2. Kraujalakinis 
melsvys 

Šaltuonos upės slėnis Stebėtų skraidančių 
individų ir vikšrų 
skaičius (vnt.); 
skruzdėlynų skaičius 
(vnt.); buveinės 
savybių išsaugojimo 
laipsnis 

2 kartus 
per metus Labūnavos miškas 

Pagramančio regioninis parkas 
Žaliosios miškas 
Apušio ežeras ir jo apyežerės 
Meškų pievos 
Viešvilės aukštupio pelkynas 
Ančios upės slėnis 
Barupės slėniai 
Karšuvos giria 
Lužijos ir Tyrų pelkės 
Rietavo miškai 
Šaltaičių kaimo apylinkės 
Šešuvies upė žemiau Pašešuvio 
Veiviržo ir Šalpės upės 
Veiviržo upės slėnis 
Vikšrupio aukštupys 

3. Niūriaspalvis 
auksavabalis  

Dūkštų ąžuolynas ir Dūkštos upės slėnis Stebėtų suaugusių 
individų ir lervų 
skaičius (vnt.); imago 
liekanų ir ekskrementų 
buvimas; drevėtų 
medžių skaičius (vnt.); 
buveinės savybių 
išsaugojimo laipsnis  

2 kartus 
per metus  Gringalių miškas 

Kauno ąžuolynas 
Kauno marios 
Neries upės šlaitas ties Verkiais  
Punios šilas  
Saločio ežeras 
Vaiguvos miškas 
Varnikų miškas 
Vidzgirio miškas 
Kaukinės miškas 
Lapainios slėnis 
Metelių regioninis parkas 
Romainių ąžuolynas 
Rūdgirių pelkė 
Strėvininkų miškas 

4.  Purpurinis 
plokščiavabalis 

Jiesios upė ir jos slėniai Stebėtų suaugusių 
individų ir lervų 
skaičius (vnt.); tinkamų 
gyventi medžių 
skaičius (vnt.); 
buveinės savybių 
išsaugojimo laipsnis  

2 kartus 
per metus Kamšos miškas 

Kaukinės miškas 
Kauno marios 
Strėvininkų miškas 
Dūkštų ąžuolynas ir Dūkštos upės slėnis 

5. Šneiderio 
kirmvabalis 

Čepkelių pelkė Stebėtų suaugusių 
individų ir lervų 
skaičius (vnt.); tinkamų 
gyventi medžių 
skaičius (vnt.); 
buveinės savybių 
išsaugojimo laipsnis 

2 kartus 
per metus Dainavos giria 

Labanoro regioninis parkas 
Viešvilės aukštupio pelkynas 
Asvejos ežerynas 
Aukštaitijos nacionalinis parkas 
Karšuvos giria 
Laukesa I 
Šereitlaukio miškas 
Šimonių giria 

6.  Manerheimo 
grybinukas 

Gelednės miškas     



 
Eil. 
Nr. 

Rūšis Monitoringo vietos pavadinimas 
Stebimi parametrai ir 
matavimo vienetai 

Stebėjimų 
dažnumas 

Atsakingas 
vykdytojas 

 7. Ūdra Asvejos ežerynas Ūdros - gyvybinės 
veiklos požymių - 
ekskrementų, pėdsakų, 
gleivių 
buvimas/nebuvimas, 
skaičius, buveinės 
savybių išsaugojimo 
laipsnis; audinės -
gyvybinės veiklos 
požymių - 
ekskrementų, pėdsakų 
buvimas/nebuvimas, 
poveikis buveinės 
savybių išsaugojimo 
laipsniui. 

1 kartą per 
metus 

 
Aukštaitijos nacionalinis parkas 
Čepkelių pelkė 
Dainavos giria 
Derežnos upė 
Drūkšių ežeras 
Dubysos upė žemiau Lyduvėnų 
Jūros upė žemiau Tauragės  
Labanoro regioninis parkas 
Merkio upė 
Meros upė ir jos slėnis 
Minijos upė (dalis, esanti Plungės r. Ir 
Kretingos r.) 
Minijos upė (dalis, esanti regioninio parko 
ribose) 
Minijos upė (dalis, esanti Šilutės r. (aukščiau 
Nemuno deltos RP ribos) ir Klaipėdos r.) 
Nemunėlio ir Apaščios upių slėniai 
Nemuno upė Panemunių regioniniame parke 
Nemuno upė Rambyno regioniniame parke 
Pagramančio regioninis parkas 
Smalvelės upė ir šlapžemės 
Šešuvies upė žemiau Pašešuvio 
Šventosios upė žemiau Andrioniškio (dalis 
aukščiau Širvintos upės žiočių) 
Šventosios upė žemiau Andrioniškio (dalis 
žemiau Širvintos upės žiočių) 
Ūlos upė žemiau Rudnios 
Veiviržo ir Šalpės upės 
Ventos upė 
Versekos upė  
Žeimenos upė (upės dalis aukščiau Meros 
upės žiočių) 
Žeimenos upė (upės dalis žemiau Meros upės 
žiočių)  
Žuvinto ežeras ir Buktos miškas 

 8. Balinis vėžlys Bestraigiškių kaimo apylinkės Maksimalus suaugusių 
individų skaičius (vnt.) 
telkinyje; maksimalus 
nesubrendusių individų 
skaičius (vnt.) 
telkinyje; buveinės 
savybių išsaugojimo 
laipsnis 

2 kartus 
per metus Kučiuliškės kaimo apylinkės, LTLAZ0001 

Margų kaimo apylinkės 
Metelių regioninis parkas 
Petroškų miškas 
Stankūnų kaimo apylinkės 
Stračiūnų kaimo apylinkės 

 
 


